
 

 

  

Kanker en cijfers 

Kanker is doodsoorzaak nummer één in Nederland 

en ziektegevallen worden al decennialang 

nauwkeurig geregistreerd. Dat geeft veel 

mogelijkheden om aantallen te analyseren en zo de 

bestrijding van kanker te ondersteunen. Op vrijdag 

25 september plaatst de Federa kankercijfers in 

perspectief. Nederlandse en buitenlandse 

toponderzoekers houden lezingen over de zin en 

onzin van kankercijfers. Een forum strijdt over cijfers 

in de media.  ..meer en inschrijven  

   

Toestemmingsprocedures 

Er bestaan verschillende toestemmingsprocedures 

voor het nader gebruik van lichaamsmateriaal in 

wetenschappelijk onderzoek. In de Tissue Issue 

studie zijn drie toestemmingsprocedures 

gerandomiseerd vergeleken. COREON presenteert 

op vrijdag 26 juni onder andere deze studie op het 

congres van de Werkgroep Epidemiologisch 

Onderzoek Nederland (WEON, parallel session 

Modalities of consent ) . ..meer bij www.weon.nl   

 

Samen sterk voor gezond 

carrièreperspectief: de Hedera 

Voor 95% van de promovendi ligt de toekomstige 

baan buiten de academie, maar het leeuwendeel is 

gefocust op een wetenschappelijke carrière. De 

arbeidsmarkt buiten de academie is slecht op de 

 

FederaBulletin 

Mei 2015 

jaargang 12 nr. 1 

De Federa en COREON 

geven het FederaBulletin uit. 

Nieuwsberichten over: 

 regelneming,  

 carrièreperspectief,  

 bevordering van 

vernieuwing in de 

medische praktijk.  

Federa -  

Voor een gezond 

onderzoeksklimaat 

 

Berichten kunnen met 

bronvermelding worden 

overgenomen  

 

Snel naar... 

Code Goed Gebruik 

Website Federa 

Discussies op Linkedin 

   

  

Klik hier voor de 
Federa website  

 

   

http://federa.us9.list-manage2.com/track/click?u=5959c584d3b6d728424485308&id=17dad6c877&e=629a236d24
http://federa.us9.list-manage.com/track/click?u=5959c584d3b6d728424485308&id=4390e2be64&e=629a236d24
http://federa.us9.list-manage1.com/track/click?u=5959c584d3b6d728424485308&id=cd8c68967b&e=629a236d24
http://federa.us9.list-manage.com/track/click?u=5959c584d3b6d728424485308&id=8f7555a3ac&e=629a236d24
http://federa.us9.list-manage.com/track/click?u=5959c584d3b6d728424485308&id=6011f06b58&e=629a236d24
http://federa.us9.list-manage.com/track/click?u=5959c584d3b6d728424485308&id=d04a3c1082&e=629a236d24
http://federa.us9.list-manage.com/track/click?u=5959c584d3b6d728424485308&id=d04a3c1082&e=629a236d24
http://federa.us9.list-manage.com/track/click?u=5959c584d3b6d728424485308&id=00dd1c813d&e=629a236d24


hoogte van de meerwaarde van gepromoveerden. 

Het carrièreperspectief van promovendi wringt dus 

aan twee kanten. Een goed carrièreperspectief is 

integraal onderdeel van een gezond 

onderzoeksklimaat. Daarom is de Federa samen 

met jonge klimop van promovendi en postdocs 

gestart met de werkgroep Hedera.  ...meer  

 

Voorstellen aan patiënten 

De Federa heeft informatie over haar missie en 

activiteiten gestuurd aan patiëntenverenigingen en 

collectebusfondsen. Vaak lopen immers de belangen 

van biomedische wetenschappers en patiënten 

parallel. De Federa onderhoudt al enige tijd 

informele contacten met patiëntenverenigingen, 

bijvoorbeeld over regelgeving rondom biobanken, en 

wil dit graag uitbreiden waar gemeenschappelijke 

oplossingen voor problemen mogelijk zijn.   

 

Aangesloten verenigingen 

Op 28 maart vierde de Nederlandse Vereniging voor 

Dans- en Muziekgeneeskunde (NVDMG) haar 

tienjarig bestaan met het medisch symposium 

‘Genees & Kunst 15’ Daar ontving A.B.M. (Boni) 

Rietveld, orthopaedisch chirurg en oprichter van de 

NVDMG, de koninklijke onderscheiding Officier in de 

Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd 

Rietveld toegekend vanwege zijn tomeloze inzet als 

orthopedisch chirurg aan de medische zorg voor 

dansers en musici, zowel professionals als 

amateurs.  
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Veel variatie in kankerzorg   

De diagnose van kanker is uitgebreid doordat 

nieuwe technologieën zijn ontwikkeld, zoals het 

bepalen van een genetisch profiel, verfijndere 

beeldvorming en de detectie van tumorcellen in het 

bloed. Artsen kunnen daardoor de behandeling 

steeds meer op de individuele patiënt afstemmen. 

Ondanks bestaande richtlijnen, die deels zijn 

gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, ziet men 

in de praktijk toch veel variatie in behandeling tussen 

ziekenhuizen.  Voorafgaand aan de FederaDag komt 

bovenstaande aan de orde in een oratie en 

symposium  ...meer   
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